Referat af Bat 60+ møde, FU, torsdag den 9.januar 2020 kl. 14 i Nyborg.

Deltagere: Martin Lundkvist BTDK, Torben Pedersen, BTDK, Gert Jørgensen, Lene Friis og Lis
Hævdholm.

Martin Lundkvist redegjorde for de muligheder for samarbejde, der kunne være mellem Bat 60 og
de etablerede vækstteams i BTDK, således at ved ansættelse af konsulent i Jylland og Fyn kunne vi
samarbejde om løn og positive udgifter. Dette skal ses i relation til den bevilling, der er givet fra
DIF. Begge parter er positive overfor et samarbejde.

Torben Pedersen oplyste, at man i bestyrelsen i BTDK havde overvejelser om, at gå i dialog med
medicinalfirmaer om den gavnlige virkning bordtennis har på demens. Det være sig Parkinson eller
Alzheimer. Der påtænkes samarbejde med Parkinson foreningen ved Lars Bo Caspersen og
Elisabeth Ildal.
Gert har forbindelse med Lars Bo Caspersen om samarbejde, og vil fortsætte dette.
I Bat 60 erklærede vi os villige til at indgå i et samarbejde. Lis Hævdholm oplyste, at man i Holbæk
– der er demensvenlig klub- har forsøgt samarbejde med den lokale Parkinsonafdeling, men det
har vist sig, at medlemmer var for dårlige og ikke har benyttet sig af tilbuddet.
ML og TP forlod mødet.

Gert Jørgensen oplyste om kurser. Begynderkurser: der har været 2 i Holbæk og nr. 3 afholdes den
28.januar. Stor succes. Der skal måske reklameres lidt mere for dem.
K1 kurser er der aftalt 2 på Sjælland, 1 på Fyn og 2 i Jylland. Det første er planlagt til den
27.februar 2020 i Holbæk, hvor alle pladser er optaget af Holbæk spillere. Vi skal drøfte om prisen
er for høj, for det er der nogle, der har ytret. Men kvalitet koster penge. Lis oplyste, at i Holbæk
var der ingen, der havde haft indvendinger til prisen, tværtimod er der venteliste for at komme
med.
Instruktør Erling Post mangler en robot. Dette er bevilget.
Ole H har et kursus på Bornholm i foråret.

Stævner: Der var enighed om, at bevilge penge til trøjer eller en jakke til stævneudvalget. Såfremt
stævneledere i Jylland har interesse i det, skal de også have.
Vi skal arbejde henimod at få afholdt et stævne i Nyborg og evt. i Randers.
Der er planlagt 5 stævner i foråret på Sjælland, således den 5.februar 2020 i Holbæk, 19.februar i
Lille Skensved, 6. marts i Brønshøj, 25.-26. marts i Gladsaxe, og som noget ny et triplestævne (3personers hold) den 23. og 28.april 2020.
Forventer afholdelse af 1-2 stævner i Jylland.

Stævner og kultur:
Forslag om et sådant i Horsens med besøg i det gamle statsfængsel i samarbejde med Horsens
KFUM bordtennis. Lene har bolden.
Endvidere forslag om at få Niels Ole Frederiksen til Gladsaxe med et foredrag sammen med
bordtennis. Gert og Lene arbejder på det.

Åbent Hus: Ole H og Per F har planer med 4-5 klubber i Strorstrømsområdet, der skal holde åbent
hus i uge 5. En del andre klubber (eller tidligere klubber) har vist interesse også. Sker i samarbejde
med DGI. Meget positivt.
Gert skal spørge Ole H om han fortsat vil være primus motor i Uge 37 projektet.
Efterskrift: Ole er positivt indstillet på at stå for det.
Vi skal afholde møde med instruktører, stævnearbejdere samt alle andre interessenter også,
foreslår Nyborg eller Odense.
Efterskrift: bliver torsdag den 12.marts 2020 kl 10-16 hos Kolding BTK.

For referat
Lis Hævdholm

